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Alteração 7
Marian Harkin, Jean Lambert, Guillaume Balas, Sven Schulze

Proposta de regulamento
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) É necessária uma boa colaboração 
para assegurar que todos os direitos das 
pessoas em causa são protegidos e 
garantidos.

Or. en

Alteração 8
Sven Schulze

Proposta de regulamento
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) O presente regulamento não afeta 
as convenções e os acordos de segurança 
social existentes entre o Reino Unido e 
um ou mais Estados-Membros que 
estejam em conformidade com o artigo 8.º 
do Regulamento (CE) n.º 883/2004 e o 
artigo 9.º do Regulamento (CE) n.º 
987/2009. O presente regulamento não 
prejudica a possibilidade de a União ou os 
Estados-Membros adotarem medidas para 
a cooperação administrativa e o 
intercâmbio de informações com as 
instituições competentes do Reino Unido 
tendo em vista a aplicação dos princípios 
do presente regulamento. Além disso, o 
presente regulamento não põe em causa a 
competência dos Estados-Membros para 
celebrarem convenções e acordos de 
segurança social com países terceiros, ou 
com o Reino Unido, que abranjam o 
período posterior à data em que os 
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Tratados deixem de ser aplicáveis ao 
Reino Unido e no seu território.

Or. en

Alteração 9
Sven Schulze

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) O presente regulamento de 
contingência é necessário para alcançar 
uma aplicação unilateral uniforme dos 
princípios de segurança social em matéria 
de igualdade de tratamento, equiparação e 
totalização.

(5) Uma vez que o objetivo do presente 
regulamento, que é alcançar uma aplicação 
unilateral uniforme dos princípios de 
segurança social em matéria de igualdade 
de tratamento, equiparação e totalização, 
não pode ser suficientemente atingido 
pelos Estados-Membros a agirem 
isoladamente, mas pode, em vez disso, 
através da coordenação da sua resposta, 
ser melhor atingido a nível da União, a 
União pode adotar medidas em 
conformidade com o princípio da 
subsidiariedade consagrado no artigo 5.º 
do Tratado da União Europeia. Em 
conformidade com o princípio da 
proporcionalidade consagrado no mesmo 
artigo, o presente regulamento não excede 
o necessário para atingir esse objetivo.

Or. en

Alteração 10
Marian Harkin, Jean Lambert, Guillaume Balas, Sven Schulze

Proposta de regulamento
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) Devem ser disponibilizados os 
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meios necessários aos organismos 
competentes, tanto a nível da União como 
a nível nacional, para que as pessoas em 
causa disponham das informações e dos 
conselhos adequados sobre os seus 
direitos em tempo útil.

Or. en

Justificação

A presente alteração substitui a alteração 1 do projeto de relatório sobre o considerando 5-A 
(novo).

Alteração 11
Marian Harkin, Jean Lambert, Guillaume Balas, Sven Schulze

Proposta de regulamento
Considerando 5-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-B) A aplicação do presente 
regulamento não prejudica outras 
disposições no domínio da coordenação 
da segurança social.

Or. en

Justificação

A presente alteração substitui a alteração 2 do projeto de relatório sobre o considerando 5-B 
(novo).

Alteração 12
Sven Schulze

Proposta de regulamento
Considerando 5-C (novo)



PE634.790v01-00 6/7 AM\1176737PT.docx

PT

Texto da Comissão Alteração

(5-C) Tendo em conta que, na ausência 
de um acordo de saída ou de uma
prorrogação do período de dois anos após 
a notificação do Reino Unido, os Tratados 
deixarão de ser aplicáveis ao Reino Unido 
e no seu território no dia da saída e tendo 
em conta a necessidade de proporcionar 
segurança jurídica, considerou-se 
conveniente prever uma exceção ao prazo 
de oito semanas referido no artigo 4.º do 
Protocolo n.º 1 relativo ao papel dos 
parlamentos nacionais na União 
Europeia, anexo ao Tratado da União 
Europeia, ao Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia e ao 
Tratado que institui a Comunidade 
Europeia da Energia Atómica.

Or. en

Alteração 13
Sven Schulze

Proposta de regulamento
Artigo 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.º-A

Relações entre o presente regulamento e 
outros instrumentos de coordenação

1. O presente regulamento não 
prejudica as convenções e os acordos de 
segurança social existentes entre o Reino 
Unido e um ou mais Estados-Membros 
que estejam em conformidade com o 
artigo 8.º do Regulamento (CE) n.º 
883/2004 e o artigo 9.º do Regulamento 
(CE) n.º 987/2009.

2. O presente regulamento não 
prejudica as convenções e os acordos de 
segurança social celebrados entre o Reino 
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Unido e um ou mais Estados-Membros 
celebrados após a data em que os 
Tratados deixem de ser aplicáveis ao 
Reino Unido e no seu território, em 
conformidade com o artigo 50.º, n.º 3, do 
Tratado da União Europeia e abrangendo 
o período até esse dia, desde que 
permitam a aplicação dos princípios 
estabelecidos no artigo 5.º, n.os 1 e 2, e das 
disposições referidas no artigo 5.º, n.º 3, 
do presente regulamento, se baseiem nos 
princípios do Regulamento (CE) n.º 
883/2004 e respeitem o espírito do mesmo.

Or. en


	1176737PT.docx

